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árom műsort rendelt tőlünk, többek között a
rouhahát bemutató egyórás összeállítást. Ab-
an, hogy végül is sikeresnek mondhatom a

esztivált, nagy szerepet játszott az is, hogy a
el-kért partner színházak rendkívül készségesek
s lelkesek voltak.
 Mi lesz a fesztivál sorsa?
 Ezentúl Liverpoolban, a Brouhaha szülő-

árosában kétévente lesz találkozó, köztes
vekben pedig Európa valamelyik városában.
udapesten született a döntés, hogy két év múl-
a Törökország ad otthont a Brouhahának, s az a
esztivál az ideologikus művészet találkozója
nne. Szeretnénk ott vendégül látni a legradiká-

sabb politikai berendezkedésű országokból,
éldául Irakból és Iránból érkező együtteseket is.
 Országról országra, évről évre változik a

rouhaha témája?
 Pontosan, csak a „nyüzsgés" és a fiatal

űvészek melletti elkötelezettség marad állandó.
 Visszatérhet-e valamikor a fesztivál Ma-

yarországra?

- Remélem, hogy a Brouhaha-szervezet
életképes marad nálunk. Igyekszünk több szállal
kötődni a reményeink szerint egyre szaporodó
európai Brouhaha-irodákhoz. Ki fog alakulni az
egész kontinenst behálózó szervezet, amely a
fiatal művészeket próbálja segíteni. Ha mind-
azok, akik eddig tették, s még továbbiak is, haj-
landóak pénzt áldozni ránk, akkor a Brouhaha
visszatérhet Budapestre.
 Biztos, hogy a főváros a legmegfelelőbb

helyszíne egy ilyen találkozónak?
 Sokáig most is nyitott kérdés volt, melyik

városban üssön tanyát a fesztivál. Kisebb hely-
ségben könnyebb együtt tartani az embereket,
és a figyelem is jobban egymásra terelődik. Mi
azért választottuk mégis a fővárost, mert abban
bíztunk, hogy itt nagyobb figyelem vesz körül
bennünket. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy az
első Anglián kívüli fesztiválra intenzíven figyeljen
a sajtó. Könnyen lehet, hogy a következő találko-
zó, amennyiben a Brouhaha visszatér Magyar-
országra, már nem Budapesten lesz.

A sors tréfája, hogy végül is épp Lebreton pro-
dukciója hiányzott a fesztiválról, de ez a lénye-
gen nem változtatott: a találkozó előrehaladtával
egyre inkább elhatalmasodott rajtam a déja vu
érzése. S ezt nemcsak az táplálta, hogy számos
együttest, előadót (Odin, Derevo, Griftheater,
Justin Case) már többször láthattam a budapesti
mozgásszínházi találkozókon - hiszen ez ön-
magában, ha az ember a kedvenceivel újra meg
újra találkozhat, még örvendetes is lehetne -,
hanem az is, hogy az ismeretlen csoportok telje-
sítménye szintén ismerősnek tűnt. S ez nem fel-
tétlenül a szervezőket, a válogatókat minősíti,
hanem általában a színházak, konkrétan a moz-
gásszínházak helyzetét, társadalmi funkcióját,
művészi szerepét Európában és a világban. S ha
így néztük a Szkénében, a Mu Színházban, a
Merlinben és az Arany János Színházban zajló
előadásokat, akkor szimptomatikusnak is tekint-
hettük mindazt, amit tizenkét külföldi együttes
hat nap alatt elénk tárt.

N Á N A Y I S T V Á N
Egyéni és csoportos

magamutogatás

Rossz sejtelmeim támadtak, amikor meg-
pillantottam a 8. Nemzetközi Mozgásszín-házi
Találkozó szórólapját, amelyen egy óriási
léggömböt a bal hónalja alatt szorongató, s
egy másik lufit éppen felfújó fér-fi képe látható.
Ismerős volt e kép, a produkció, amelynek egy
jellemző pillanatát kapta el a fotós, 1975-ben a
wroclawi fesztiválon szerepelt - írtam is róla
egy lelkes beszámolót. Csakhogy azóta másfél
évtized telt el, s ez az előadás most annak a
fesztiválnak az emblémája lett, amely a legújabb
mozgásszínházi tendenciákkal szeret-né
megismertetni a magyar közönséget és szín-
házi szakmát. Egy tizenöt éves újdonsággal? Itt
valami nem stimmel. Vagy olyan remekmű ez a
produkció, hogy nem kezdi ki az idő (a hajdani
Odin Színházból kivált Yves Lebreton kétségte-
lenül ügyes bohóctréfájára nem egészen így em-
lékszem), vagy egy fikarcnyit sem megy előbbre
a világ a mozgásszínházak háza táján sem. Ez
utóbbi feltevésemet látszik megerősíteni az a há-

Jelenet a Teatro del Carretto Kafka-előadásá-
ból

rom évvel ezelőtti benyomásom, amelyet a fel-
élesztett wrocławi fesztiválon szereztem (s
ami-ről beszámoltam a Színház 1991. 3.
számában): öregecskék a mai újdonságok.

Aligha tekinthető színházi produkciónak az, amit
a szenzációsnak beharangozott Seiji Shimoda
művelt. Bejön utcai ruhában egy mokány alkatú
japán férfi, táskamagnóját egy üres kisasztalra
helyezi, bekapcsolja, s hosszú percekig valami
hollywoodi filmlimonádé zenéjét hallgatja. Aztán
előszed egy nagy tekercs széles celluxot, a vé-
gét lábával lefogja, s széles mozdulatokkal csí-
kokat tép le belőle. A tépés jellegzetes recsegő,
bántó hangot ad. Ezt a műveletet több tucatszor
megismétli. A mozdulatok alig változnak, a zaj
is-
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métlődik. Majd a celluxtépdesést minden átme-
net nélkül abbahagyja, komótosan levetkőzik,
meztelenül ráül egy asztal szélére, s végtelenül
lassan jógagyakorlatokat végez; e gyakorlatok
csúcspontjaként úgy gördül át az asztalon, hogy
közben átbújik a talaj és az asztal között, anélkül,
hogy bármely porcikája hozzáérne a földhöz.
Végül felöltözik, ismét bekapcsolja a magnót s a
már megismert operettdallamot hallgatja. Két-
ségtelenül kidolgozott az a mozgássor, amit be-
mutat, de produkciójának sem külső, sem belső
kompozíciója nincs. Magánügy marad, amihez
nekem, a nézőnek semmi közöm sem lehet.

Hasonlóképpen hidegen hagyott a Divas-cso-
port kétrészes előadása. Ezúttal egy táncosnő
magamutogatásáról szól a Lorca szövegei alap-
ján készült Tőr járja át a szívet, illetve a Négy tánc
Hilde Holger után. Liz Aggis spanyolosnak hitt
mozdulatokkal vonaglik, szenved, éli ki feminista
érzelmeit - produkciója egyre kínosabb, egyre
kevésbé van közünk hozzá. Ami miatt legalább a
Lorca-rész mégis végigülhető, az egy fekete
énekesnő csodálatos éneke, akinek kilétéről
mellesleg a műsorfüzet mélyen hallgat, azt azon-
ban közli, hogy a csoport Anglia egyik neves
anarchista együttese. A produkciót látva Angliá-
nak aligha kell rettegnie művészi anarchistáitól.

Meg nem szűnik az a hiábavaló törekvés,
hogy a távol-keleti és az európai színházi műfa-
jokat és stílusokat keresztezzék. Ezúttal a Tatoe-
ba Théátre próbálkozott azzal, hogy a búto és a
német expresszionizmus szabadtánc stílusát
egyesítse. Az eredmény: se hús, se hal. A napfo-
gyatkozás kultikus hatását feldolgozni akaró, za-
varos történetű, bágyasztó félhomályban zajló
Eclipse című epizódsor sem gondolatilag, sem
technikailag nem jutott el arra a szintre, hogy mű-
vészi közlésnek lehetett volna tekinteni.

Két olyan produkció is szerepelt a találkozó
programjában, amely megcsúfolta a maga esz-
közeivel feldolgozni kívánt remekművet. Az
olasz Teatro del Carretto Kafka Az átváltozás cí-
mű elbeszélését dramatizálta, a német Laokoon
Group pedig Bach H-moll miséjére készített
táncjátékot. Mindkét mű természetesen ellenállt
a próbálkozásnak. Kafka zárt világát kétórás ter-
jengős, művészkedő, az abszurditást érdekes-
séggé, a szürrealitást furcsasággá torzító, gyer-
metegen rémítgető keretjátékos színdarabban
próbálták megjeleníteni - minimális művészi,
rendezői és színészi kvalitásokkal. Még képtele-
nebb vállalkozásnak bizonyult az, hogy a H-moll
misezenéjére két fiatal életének stációit bemutató
jelenetsort kreáljanak. A fenséges és a köznapi
összeegyeztethetetlen, pláne ha a koreográ-
fusban, rendezőben nyoma sincs a művészi intu-
íciónak és felkészültségnek. A táncosok szánal-
masan vergődtek megoldhatatlan feladatot je-
lentő szerepeikben. E két előadás a dilettantiz-
mus iskolapéldája volt.

Eclipse (Tatoebe Théátre)

A komikum fokozatai

A szórólapon hirdetett Yves Lebreton helyett a
pár éve már mozgásszínházi találkozón szereplő
Justin Case bohóc lépett fel. Nagy sikerrel. Jog-
gal. Case kitűnő bohóc, aki pontosan kidolgozott
számaiban is remekül tud rögtönözni. Maszkkal,
mozgással egy szórakozott, mindennapi tevé-
kenységeit rutinból végző kisembert ábrázol, de

az alaptörténetet megszakító epizódokban re-
mek megfigyelések alapján kidolgozott egyéb fi-
gurákat is bemutat. Ám bármily ügyes mestere is
szakmájának a színész, produkciója egy idő után
kifárad, óhatatlanul ellaposodik.

Zömmel színészhallgatókból verbuválódott a
Teatrul Roman-American nevű csoport, amely
Shakespeare-művek és amerikai és román
darabok népszerűsítését tartja elsődleges
feladatának. Ennek jegyében mutatták be A
vihart, mégpedig a világhírűvé vált Prospero
könyve című film szellemében. A darab
történetét a vázra redukált előadásban a jól
képzett színészek sok
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Fassbinder - a Laokoon Group előadása
(Dusa Gábor felvételei)

mozgásos, játékos, a mű humorát felerősítő tel-
jesítményt nyújtanak. Egy-egy színész több sze-
repet is játszik, az üres térben alig van kellék, az
egész produkciónak van valami amatőr bája. A
dráma mélységeiből semmit nem kapunk, de a
képregényszerű színpadi történet kellemes
szórakozás.

Naiv báj jellemezte a svéd Nya Vastana Tea-
ter A bíró alakjában című előadását, amely a fol-
klór és a lélektani dráma ötvözésével próbálko-
zott. A térszínházi közegben zajló történet egy bí-
ró válságáról s egy boszorkánysággal vádolt fia-
tal finn asszony tragédiájáról szól, s alapdilem-
mája az, hogy felcserélhetők-e a szerepek, ki az
igazi bűnös és ki az áldozat olyan esetben,
amelyben egy közösségnek nyilvánvalóan bűn-
bakra van szüksége. A szereplők népviseletben
vannak, az előadás tárgyi világa népművészeti-
leg hiteles, a megszólaló dalok folklórihletésűek,
a színészek mozgása néptáncalapú. Ebben a
közegben eleve megemelt, stilizált minden meg-
mozdulást, minden megszólalás, bár ez az
emeltség némileg monotonná teszi az előadást,
amelyben a finom humor és a csupán jelzett tra-
gédia békésen megfér egymás mellett.

Ami igazán tetszett

Ha egy fesztiválon három-négy jelentős előadás
látható, akkor az már sikeresnek tekinthető.
Ezen a Mozgásszínházi Találkozón is volt ennyi
jó produkció.

A holland Griftheater egy régebbi előadását

újította fel. A Sa Griffe képzőművészeti színház.
Nem happening, hanem akciószínház. Etűdök
füzére, amelyben a huszadik századi avantgárd
képzőművészeti irányzatok idéződnek fel egy-
egy eseménysorban. Van, amikor egy-egy is-
mert képre, szoborra utal a beállítás, van, amikor
egy-egy képzőművész stílusa ismerhető fel, de
soha nem direkt másolatok születnek, mindig a
képzőművészeti ihlető forrás lényegét igyekez-
nek új formában, átlényegítetten feldolgozni. A
produkció pimasz, fricskázó, tiszteletlen tisztel-
gés a huszadik század művészete előtt.

A szentpétervári Derevo együttes már bemu-
tatta Magyarországon A lovas című előadását,
amely ezúttal is nagy sikert aratott. A rendkívül
eklektikus, a bohócjátékot, a pantomimet, a bá-
bozást, a tárgyjátékot, a rockot és a szürreális
megoldásokat egyaránt magában foglaló pro-
dukció cselekményét aligha lehet pontosan leír-
ni, hiszen nem elsősorban a történeten, sokkal
inkább a hangulatokon, az emberi testből áradó
szuggesztión, a kapcsolatokban megjelenő ki-
szolgáltatottság fájdalmán van a hangsúly. A
szereplők rongyokban, piszkosan, tépetten van-
nak jelen, az előadásnak mégis a szépség a
meghatározója. A szabálytalan szépség. Az,
amelyik a harmóniában a rútat, a torzban az an-
gyalit is érzékeltetni képes.

Lehengerlő erő, fölényes szakmai tudás, a
hagyomány és a modernség kettőssége jelle-
mezte az indiai Keli Company Érzékenység című
táncjátékát. Az indiai katakali és a modern euró-
pai zene találkozásából Shelley Az érzékeny
növény című poémájának alapján készült az
elő-adás, amelyben felidéződik egy régi indiai
szer-tartás - színes porból festményeket
formáznak a földön, amelyet aztán az
extázisban lévő táncosok szétrombolnak. Az öt
férfi táncos végtele-

nül lassan mozdul ki guggoló állapotából, majd
egyéni és csoportos táncaikban egyre differenci-
áltabb, de a közös vonásokat is érzékeltető
egyedi sorsok, kapcsolatok rajzolódnak ki. E fo-
lyamat egyre zaklatottabb lesz, a zene is, a tán-
cok is egyre vadabbak, s bekövetkezik az egyéni
és tömeges transz állapota, amelyben már min-
den ellenőrizhetetlen, az eredmény pedig tör-
vényszerűen csak a pusztulás, a pusztítás lehet.
A színpad elején felépített gyönyörű dombormű-
veket széttapossák. Konkrét és áttételes tartal-
makat képes kifejezni ez az extatikus tánc, ezút-
tal sikerült két kultúra összeházasítása.

A találkozó legkidolgozottabb előadása az
Odin Színház Kaosmosa, amely Eugenio Barba
vallomása szerint József Attila A hetedik című
versének ihletésére készült. Ugyanis legutóbbi
magyarországi turnéjuk során egy idős ember
előadásában hallotta a verset, lefordítatta ma-
gának, s az annyira hatott rá, hogy új produkcióra
inspirálta. A szentkapu alcímet viselő produkció
az élet és halál mezsgyéjén játszódik, szereplői
sorra eljutnak a halál kapujáig, de bebocsátta-
tást nem nyernek. Van, aki egy életen át csak vá-
rakozik a kapu előtt, s van, aki az őr minden
tiltása ellenére is bejut a kapun, mert feladata
van: az anya, aki látni akarja s ki akarja hozni
halott gyermekét. S miközben ki-ki végigjárja a
maga útját a kapuig, életsorsok jelennek meg a
párhuzamosan futó, szinte monologikus
jelenetekben. Az egyéni improvizációkon
alapuló koreografált mozgások, a szóló énekek
külön-külön élnek, mégis összefonódnak egy
közösség életévé. Fantasztikusan intenzív
színészi jelenlét párosul sokértelmű és -
jelentésű rendezői megoldásokkal, jelképesség
az egyszerűséggel. Egy kendővel való játékból
például egyszerre csak pillangó születik, s ez a
rebbenő-röppenő tárgy újra meg újra feltűnik a
darab folyamán, s jelenléte szimbolikus értelmet
nyer, a halál közelségében ma-gától értetődően
asszociál a lélekre.

Az Odin Színház előadásai nem adják meg
könnyen magukat, az egyszeri megnézés csu-
pán a legevidensebb értelmezésüket teszi lehe-
tővé. A kialakult jelrendszer nézői elsajátítása
többszöri megtekintést igényelne. A néző még-
sem érez kielégületlenséget, ha csupán egyszer
látja, mondjuk, a címében káoszt és a kozmoszt
egyesítő Kaosmost, mert olyan elementáris erejű
az előadás, hogy nem lehet kivonni magunkat a
hatása alól. Az Odin produkciói jól példázzák,
hogy a színházban az érzéki hatás az elsődleges
a gondolatival szemben.

Az Odin Színház előadásairól - holott forma-
világuk, gondolatiságuk viszonylag szűk határok
között mozog - sokadszor látva sem jut eszem-
be a déja vu érzése. De Odin (és Grif és Keli és
Derevo) kevés van. S hogy ez a kevés nálunk is
közkinccsé váljék, ezért kellenek a mozgásszín-
házi találkozók.


